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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Avui dilluns us proposem que llegiu la 
reflexió  “Esborrar”que trobareu en l’annex1 i que 
responeu les preguntes: 
● Ets capaç d’esborrar allò que has escrit malament a 

la teva vida?
● Com ho fas? 

“Deixa'm ser”. És un curt animat que mostra la importància de respectar la voluntat 
dels altres                                                                                                               
L'ocell vol volar, però cada vegada que ho intenta l'home l'atrapa per evitar que se'n 
vagi del seu costat. The Bird And the Man és una animació que ens mostra la 
necessitat de respectar la voluntat dels altres. Perquè si donem ales en lloc de 
tallar-les, és més possible que en sortim guanyant tots.         
https://www.catorze.cat/noticia/5485/deixa/ser

 

Hem començat el mes de maig. Estem ja iniciant la recta final d’aquest curs. 
Ens cal mirar enrere per veure com al llarg del curs hem anat creixent, però 
sobretot  ens cal mirar endavant i adonar-nos de tot allò que encara podem 
anar millorant. Aprofita totes les ocasions que encara tens per fer-ho. .

LA VIDA ÉS UN DICTAT!
Llegeix amb atenció el text de l’annex 2 i pensa 
com vas escrivint la teva vida

Et convidem avui a llegir una vivència del gran músic 
Nicolo Paganini que trobaràs a l’annex 3. 
● Estàs d’acord amb la seva reflexió un cop acabat 

el concert?

Concert al metro.
Dos minuts de música que van fer somriure. Et proposem que avui i el cap de 
setmana siguin plens de somriures per a la gent que t’envolta. 
Una gran dosi per aconseguir-ho serà la teva actitud.
Creus que ho pots aconseguir?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=qndtenuAfvk

ÉS PASQUA!

https://www.catorze.cat/noticia/5485/deixa/ser
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=qndtenuAfvk


ANNEX 2 
La vida és un dictat 
 

La vida és un dictat. Simple. Així que tenir bona base de gramàtica t'ajudarà a entendre-la millor. No és clar 
qui el dicta, però el que és segur és que el text ja està escrit. 
 

Tens paper i bolígraf, així que escolta bé i estigues atent. Llapis? No. La vida sempre s'escriu amb bolígraf, 
perquè no té marxa enrere. El que escrius o si hi deixes algun error, aquí queda escrit per sempre. Assumeix 
que hi ha vegades que no entenem bé una paraula o que copiem alguna cosa que la veu no va dir. Unes 
altres la frase era massa difícil per al coneixement que teníem en aquell moment. No té importància. L'error 
és una mena d'improvisació en el text. 
 

El dictat se succeeix incansable un dia rere l'altre. Majoritàriament compost de subjecte, verb i predicat. 
Algun complement de temps aquí. Algun complement de lloc allà. Punt i seguit i comencem de nou. Vist així, 
sembla avorrit, però la vida no ho és mai. 
  

De tant en tant, hi ha alguna frase que mereix escriure's en MAJÚSCULES ABSOLUTES. Entren a la nostra vida 
persones que mereixen que utilitzem la negreta i ens passen coses dignes de ser subratllades. Se succeeixen 
els verbs d'emoció i els substantius que expressen alegria i felicitat. Dies en què escriuries mil fulls. En què el 
dictat s'accelera. Dies de bolígraf i roses. Punt i a part. 
  

També hi ha temporades en què el text no porta ni una coma, et fa mal la mà de tant escriure i donaries el 
que fos perquè vinguessin uns punts suspensius. Però no hi ha descans. Són escrits de vegades incòmodes, 
que de vegades no entenem, però sabem que són necessaris. Així que aguanta, que quan menys t'ho 
esperes ve un nou punt i a part i fins i tot comença un nou paràgraf. 
  

A mesura que el dictat avança comences a conèixer millor com funcionen les estructures gramaticals. Et 
sorprenen menys les frases, però a canvi fas menys errors. No et preocupis. És normal. Aquí el bolígraf ja va 
pràcticament sol i fins i tot et permets saltar-te alguna coma. Ets capaç d'intuir el final d'algunes oracions. Et 
sents còmode amb la teva escriptura.  
  

De tant en tant no pots resistir-te d'aturar-te i mirar enrere. T'adones que la llibreta ja va per més de la 
meitat. Queden menys fulls en blanc per escriure. Això impressiona una mica. 
  

Pren-te el teu temps i rellegeix l'escrit. Si el text et convenç és que estàs escrivint de la manera adequada i 
n'estàs gaudint. Corre a seguir omplint fulls.  
  

I si no et convenç, dona-li la volta. Potser uns quants parèntesis aquí i allà, unes cometes on més es 
necessitin i unes exclamacions a temps poden ajudar-te a corregir errors d'estil.  
  

No vull fulls nets, no vull textos immaculats, no vull cal·ligrafia d'escola cara. Vull esborranys, majúscules, 
anotacions, subratllats. Excessos de tinta aquí i allà. Pauses. Dibuixos als laterals. 
  

No et recomano que utilitzis l'opció de ratllar. Segurament allò que ara voldries eliminar amb una línia al 
damunt té alguna implicació sobre on et trobes ara. Respira. Diuen que la pausa també forma part del camí. 
Si estàs atabalat, aparta el bolígraf. Pren-te un cafè amb tu mateix. Punt i coma. Després ja continuaràs. 
  

Un dia la mà s'afebleix, l'escriptura es fa borrosa i l'escolta, difícil. El dictat sona cada vegada més lluny i un ja 
no escriu el que escolta sinó el que pot. Això passa quan a la llibreta li queden pocs fulls i sí, això espanta, 
espanta molt. 
  

Punt final. Fi de l'escrit. La veu calla. El bolígraf cau. Assegura't de deixar una bona història. 
  

Un dictat que valgui la pena recordar. I punt. 
  



 ANNEX 1 
 
ESBORRAR 
 
Ara ja no es fan servir gaire els llapis. Potser per anotar alguna cosa ben ràpid, o per fer un 
croquis, o un dibuix. Tant la llar com l'escola s'han tornat ben tecnològiques... Quan agafem 
el llapis i ens equivoquem, tenim la possibilitat d'esborrar-ho amb la goma. Si no en tenim, 
de goma, l'error persisteix. Les decisions que prenem habitualment també poden ser 
equivocades, i necessiten una goma. Si no la tenim, el conflicte persisteix. Aquesta goma, 
aquesta capacitat de tirar enrere i reconèixer els nostres errors, és la humilitat. Per més que 
passi sobre el paper, a vegades encara queda alguna traça de llapis, però en general s'ha 
arreglat el problema. Quan tenim un bon carregament de gomes, el llapis pot escriure i 
dibuixar ben tranquil, perquè podem arreglar les catàstrofes que pugui traçar.  
 
 
 
ANNEX 3 
 
LA MÚSICA ÉS DINS MEU 
 
Expliquen que el gram músic Nicolo Paganini es disposava un dia a actuar davant un teatre 
ple de públic que l’havia rebut amb una gran ovació. Al moment d’aixecar l’arquet per tocar 
s’adonà, consternat, que el violí no era el seu. Per error tenia a les mans el violí d’un 
company seu. Per a un músic com ell, això era impensable i se sentí molt angoixat sense el 
seu estimat violí. Tanmateix comprengué que no li quedava altra alternativa que iniciar el 
concert, i es va posar a tocar. 
Es diu que aquell fou el millor concert de la seva vida. 
Un cop acabada l’actuació, al camerino, Paganini, mentre parlava amb un altre company, 
músic, va fer aquesta reflexió.: 
“Avui he après la lliçó més important de tota la meva carrera. Fins fa pocs instants creia que 
la música era al meu violí, però ara m’he adonat que la música és dins meu, mentre que el 
violí només és l’instrument a través del qual les meves melodies poden arribar als altres. 

 


